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Poskytnutí informací podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

MČ Praha 5, Úřad MČ Praha 5, jako povinný subjekt podle § 14 odstavec 5 písm. d) zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) 

obdržel dne 1. 7. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací, kterou eviduje pod č. j. MC05 

142129/2022/OŽP/Bal, ve znění:  

„V návaznosti na Vaše sdělení ze dne 16. 6. 2022 (na základě žádosti o poskytnutí informace ze dne 

7. 6. 2022) si Vás tímto dovoluji v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění, požádat o poskytnutí následujících informací: 

 

a) byly ze strany stavebníků doloženy k dnešnímu dni Odboru ochrany životního prostředí ÚMČ 

Praha 5 listiny, jejichž dodání bylo stavebníky při kontrole provedené dne 10. 5. 2022 přislíbeno 

dodat ve lhůtě do 31. 5. 2022? Pokud ano, jaké dokumenty byly takto dodatečně předloženy. 

Pokud ne, proč se tak nestalo?  

 

Zároveň žádám o zaslání fotokopií takto orgánu ochrany životního prostředí jednotlivými stavebníky 

dodatečně doložených listin dokladujících způsob jejich nakládání se stavebním odpadem (těžbou, 

odvozem a uložením zeminy), včetně smlouvy o dílo mezi společnostmi Zakládání group a.s. a BEST 

Truck s.r.o. mající podle Vašeho sdělení k bodu c) žádosti o poskytnutí informace ze dne 7. 6. 2022 

dokladovat dohodu stavebníků o původci odpadu (samozřejmě za respektování ochrany osobních 

údajů a údajů majících povahu obchodního tajemství). V případě většího množství těchto dokumentů 

nebo jejich předložení v elektronické formě si pak dovoluji požádat o jejich v elektronické podobě 

na příslušném datovém nosiči.“ 
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V souladu s příslušnými ustanoveními InfZ poskytujeme následující informace:  

 Nakládání s odpady, doplnění podkladů – Zakládání Group, a.s. 

 Potvrzení o využití a uložení zeminy (vedlejšího produktu) - BEST Truck s.r.o. 

 Prohlášení odběratele - Strusky – Odpady, p. Vratislav Háša 

 Objednávka č. 158/2021 – p. Vratislav Háša 

 Objednávka č. 212000003 – MARIA STAR s.r.o. 

 Protokol o odběru vzorku odpadu a zkušební protokol – Monitoring, s.r.o., analytická 

laboratoř 

 Rozhodnutí Městského úřadu Příbram, Stavební úřad a územní plánování 

Požadovanou smlouvou o dílo mezi společnostmi Zakládání Group, a.s. a BEST Truck s.r.o. 

Odbor životního prostředí Praha 5 nedisponuje, byla předložena pouze k nahlédnutí. 

Podle § 5 odst. 3 bude informace také do 15 dnů od poskytnutí zveřejněna způsobem umožňující 

dálkový přístup na webových stránkách MČ Praha 5: 

https://www.praha5.cz/povinne-zverejnovane-informace/archiv-poskytnutych-informaci-podle-

zakona-c-106-1999-sb/ 

 

 

Ing. Miroslav Kučera 

                                                                                                         vedoucí odboru 
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